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Predlog spremembe 1
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 2 in 3 Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU),

Or. en

Predlog spremembe 2
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 10, 19, 21 in 167 
Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU),

Or. en

Predlog spremembe 3
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 3 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 20 in 227 PDEU 
in člena 44 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah (Listina),

Or. en

Predlog spremembe 4
Sergey Lagodinsky
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Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 4 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 21 in 22 Listine,

Or. en

Predlog spremembe 5
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 5 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju preambule PEU,

Or. en

Predlog spremembe 6
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 6 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju Okvirne konvencije 
Sveta Evrope za varstvo narodnih 
manjšin, protokola št. 12 h Konvenciji o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter Evropske listine o 
regionalnih ali manjšinskih jezikih,

Or. en

Predlog spremembe 7
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
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Navedba sklicevanja 7 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive Sveta 
2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost1a 
(direktiva o rasni enakosti),
1a UL L 180, 19.7.2000, str. 22.

Or. en

Predlog spremembe 8
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 8 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive Sveta 
2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o 
splošnih okvirih enakega obravnavanja 
pri zaposlovanju in delu1a (direktiva o 
enakem obravnavanju pri zaposlovanju),
1a UL L 303, 19.7.2000, str. 16.

Or. en

Predlog spremembe 9
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 9 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
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uredba o varstvu podatkov)1a ter 
Direktive (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/977/PNZ1b,
1a UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
1b UL L 119, 4.5.2016, str. 89.

Or. en

Predlog spremembe 10
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 10 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z dne 
11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru,

Or. en

Predlog spremembe 11
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 11 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
16. februarja 2017 s priporočili Komisiji o 
pravilih civilnega prava o robotiki1a,
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1a UL C 252, 18.7.2018, str. 239.

Or. en

Predlog spremembe 12
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 12 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočil sveta 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj o umetni inteligenci, sprejetih 
22. maja 2019,

Or. en

Predlog spremembe 13
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 13 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
12. septembra 2018 o avtonomnih orožnih 
sistemih1a,
1a Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 12. septembra 2018 o avtonomnih 
orožnih sistemih (2018/2752 (RSP)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2018-0341_SL.html.

Or. en

Predlog spremembe 14
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
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Uvodna izjava A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so ljudje tisti, ki razvijajo in 
oblikujejo t. i. umetno inteligenco, 
robotiko in sorodno tehnologijo ter je od 
njihovih odločitev odvisno, v kakšni meri 
lahko tehnologija koristi družbi;

Or. en

Predlog spremembe 15
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so etične smernice, kot so načela, ki 
jih je sprejela strokovna skupina na visoki 
ravni za umetno inteligenco, dobro 
izhodišče, vendar zgolj z njimi ni mogoče 
zagotoviti poštenega ravnanja podjetij in 
učinkovitega varstva posameznikov;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imata uporaba in razvoj 
umetne inteligence velik potencial in 
nudita priložnost za hitrejši gospodarski 
razvoj v EU;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 17
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imata uporaba in razvoj 
umetne inteligence velik potencial in 
nudita priložnost za hitrejši gospodarski 
razvoj v EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 18
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imata uporaba in razvoj 
umetne inteligence velik potencial in 
nudita priložnost za hitrejši gospodarski 
razvoj v EU;

1. poudarja, da je treba pri uporabi 
umetne inteligence v celoti spoštovati 
temeljne pravice, svoboščine in vrednote, 
med drugim tudi zasebnost, varstvo 
osebnih podatkov, nediskriminacijo ter 
svobodo izražanja in obveščanja, kot je 
določeno v Pogodbah EU in Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj določi 
obveznost, da morajo biti različni načini 
uporabe umetne inteligence pregledni in 
razložljivi, kazni za neizpolnjevanje te 
obveznosti in obvezen človeški nadzor, 
uvede pa naj tudi druge ukrepe, npr. 
neodvisne revizije in posebne stresne teste, 
s katerimi bi podpirali in zagotavljali 
spoštovanje pravil; kot v finančnem 
sektorju bi bilo treba te revizije izvajati 
enkrat letno, da bi preučili, ali so načini 
uporabe umetne inteligence ter sistem 
nadzora in ravnotežja skladni z 
določenimi merili in ali jih nadzira 
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ustrezen neodvisni nadzorni organ;

Or. en

Predlog spremembe 19
Klára Dobrev

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imata uporaba in razvoj 
umetne inteligence velik potencial in 
nudita priložnost za hitrejši gospodarski 
razvoj v EU;

1. meni, da imata uporaba in razvoj 
umetne inteligence velik potencial in 
nudita priložnost za hitrejši gospodarski 
razvoj v EU; vendar poudarja, da bi 
morala EU za izkoriščanje teh priložnosti 
sprejeti ustrezen pravni okvir za 
zmanjšanje tveganj, zagotoviti etično 
uporabo umetne inteligence, zlonamerno 
uporabo pa preprečiti; s tem okvirom bi 
bilo treba jasno določiti ustrezno ureditev 
glede obveznosti, odgovornosti, varnosti in 
sledljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 20
Emil Radev

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imata uporaba in razvoj 
umetne inteligence velik potencial in 
nudita priložnost za hitrejši gospodarski 
razvoj v EU;

1. poudarja, da imata uporaba in 
razvoj umetne inteligence velik potencial 
in nudita priložnost za krepitev varnosti 
naše celine in državljanov ter za hitrejši 
gospodarski razvoj v EU; opozarja, da 
številne države članice uporabljajo 
umetno inteligenco na vojaškem področju, 
in poudarja, da mora EU v prihodnjih 
mednarodnih razpravah o tem vprašanju 
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prevzeti pomembno in ustrezno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 21
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imata uporaba in razvoj 
umetne inteligence velik potencial in 
nudita priložnost za hitrejši gospodarski 
razvoj v EU;

1. meni, da imata razvoj, uvajanje in 
uporaba umetne inteligence velik potencial 
in nudita priložnost za hitrejši gospodarski 
razvoj v EU, pa tudi za večjo varnost v 
njej in v njenih zunanjih odnosih;

Or. en

Predlog spremembe 22
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ponovno opozarja, da je Evropski 
parlament že dvakrat (leta 2014 in leta 
2018) pozval k prepovedi (smrtonosnih) 
avtonomnih orožnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 23
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters



PE654.068v01-00 12/46 AM\1209390SL.docx

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da so nekatere države 
članice na tem področju že uvedle 
predpise; poudarja, da je pomembno 
uporabiti skupen evropski pristop;

Or. en

Predlog spremembe 24
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da lahko smrtonosni 
avtonomni orožni sistemi bistveno 
spremenijo vojskovanje, močno povečajo 
hitrost in pogostost sovražnih vojaških 
interakcij ter sprožijo oboroževalno 
tekmo, kot je še ni bilo; poudarja tudi, da 
se ob uporabi smrtonosnih avtonomnih 
orožnih sistemov postavljajo temeljna 
etična in pravna vprašanja glede 
človeškega nadzora, zlasti kar zadeva 
ključne funkcije, kot sta izbira ciljev in 
napad nanje; opozarja, da se ob uporabi 
smrtonosnih avtonomnih orožnih 
sistemov postavljajo ključna vprašanja 
tudi glede uporabe mednarodnega prava o 
človekovih pravicah in mednarodnega 
humanitarnega prava v zvezi z vojaškimi 
ukrepi v prihodnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ugotavlja, da lahko umetna 
inteligenca, kadar je neustrezno 
zasnovana in razvita, vodi k pristranskosti 
in diskriminaciji; se zavezuje, da si bo 
prizadeval za regulativne in politične 
rešitve, s katerimi bi zagotovili, da se z 
uporabo obstoječih in nastajajočih 
tehnologij ne bo izvajala diskriminacija, 
temveč bo ta odpravljena;

Or. en

Predlog spremembe 26
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. opozarja na odprto pismo 116 
ustanoviteljev vodilnih podjetij na 
področju robotike in umetne inteligence iz 
avgusta 2017, ki je bilo naslovljeno na 
srečanje pogodbenic Konvencije OZN o 
nekaterih vrstah klasičnega orožja, v 
katerem so med drugim opozorili, da bi 
smrtonosno avtonomno orožje lahko 
povzročilo tretjo revolucijo v vojskovanju 
in z njo oborožene spopade, ki bi bili 
obsežnejši kot kdaj koli prej in bi potekali 
z nepredstavljivo hitrostjo; posvarili so, da 
bo to „Pandorino skrinjico“ težko zapreti, 
ko bo enkrat odprta1a;
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1a 
https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//op
en.pdf

Or. en

Predlog spremembe 27
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da je treba pri reviziji 
usklajenega načrta za umetno inteligenco, 
pri kateri bi morale tesno sodelovati 
države članice, vanj vključiti 
usposabljanje civilnega in vojaškega 
osebja pri ustreznem uvajanju in uporabi 
umetne inteligence, vključno z natančnim 
prepoznavanjem odstopanja podatkov med 
strojnim učenjem, da bi se izognili 
diskriminaciji in pristranskosti v naborih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 28
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. opozarja na Konvencijo o 
kemičnem orožju, ki prepoveduje 
proizvodnjo, ustvarjanje zalog in uporabo 
kemičnega orožja ter njihovih predhodnih 
sestavin; opozarja na Konvencijo o 
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prepovedi izpopolnjevanja, proizvajanja in 
ustvarjanja zalog bakteriološkega 
(biološkega) in toksičnega orožja ter o 
njegovem uničenju; ugotavlja, da za 
prepoved proizvodnje in uporabe vseh vrst 
orožja obstajajo pomembni svetovni 
precedenčni primeri;

Or. en

Predlog spremembe 29
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba pri uporabi, 
ustvarjanju in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati temeljne pravice, 
vrednote in svoboščine iz pogodb EU in 
idejo, na kateri temelji oblikovanje 
Evropske unije; pozdravlja objavo bele 
knjige Komisije o umetni inteligenci in 
spodbuja podrobnejše raziskave državnih 
organov o uporabi umetne inteligence; 
poudarja, da mora Evropska unija 
prispevati k oblikovanju mednarodnega 
pravnega okvira za uporabo umetne 
inteligence, zlasti v okviru ustvarjanja 
strateške prednosti, ki jo lahko nudi 
umetna inteligenca;

2. poudarja, da je treba pri uporabi, 
ustvarjanju in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati pravo EU ter Listino 
o temeljnih pravicah, primarne pogodbe 
EU ter cilje in vrednote Evropske unije, 
med katerimi so zlasti boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti, pravica do varstva osebnih 
podatkov in pravica do dostopa do 
pravnega varstva, pa tudi splošna načela 
Evropske konvencije o človekovih 
pravicah; pozdravlja objavo bele knjige 
Komisije o umetni inteligenci; ugotavlja, 
da tehnologije umetne inteligence 
omogočajo avtomatizacijo obdelave 
informacij in delovanja v doslej 
nepoznanem obsegu, npr. pri množičnem 
nadzoru na civilnem in vojaškem 
področju, to pa ogroža temeljne pravice in 
utira pot nezakonitim posegom v 
suverenost držav, kot je pokazal primer 
Cambridge Analytica; se zavzema, da bi se 
dejavnosti množičnega nadzora spremljale 
v skladu z mednarodnopravnimi standardi 
o pristojnosti in izvrševanju; poziva k 
mednarodni prepovedi zelo vsiljivega 
točkovanja državljanov kot kršitve 
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človekovih pravic; glede na to, da imajo 
nekateri zasebni akterji prevladujoč 
položaj pri odločanju o razvoju teh 
tehnologij in ga nadzirajo, poziva, naj se v 
mednarodnem pravu poveča njihova 
odgovornost; spodbuja podrobnejše 
raziskave državnih organov o uporabi 
umetne inteligence; poudarja, da mora 
Evropska unija prispevati k ponovni oceni 
obstoječega in oblikovanju novega 
mednarodnega pravnega okvira za 
raziskave in razvoj, ustvarjanje, uporabo, 
vzdrževanje in širjenje umetne inteligence, 
zlasti v zvezi z ustvarjanjem prednosti, ki 
jih lahko nudi umetna inteligenca, hkrati 
pa mora preprečevati in odpravljati vsa 
morebitna tveganja, zlasti v zvezi z načeli 
ozemeljske celovitosti, nevmešavanja in 
uporabe sile; poziva Komisijo, naj 
spodbuja raziskave in razpravo o 
priložnostih v zvezi z uporabo umetne 
inteligence za pomoč pri nesrečah, 
preprečevanje kriz in ohranjanje miru;

Or. en

Predlog spremembe 30
Emil Radev

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba pri uporabi, 
ustvarjanju in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati temeljne pravice, 
vrednote in svoboščine iz pogodb EU in 
idejo, na kateri temelji oblikovanje 
Evropske unije; pozdravlja objavo bele 
knjige Komisije o umetni inteligenci in 
spodbuja podrobnejše raziskave državnih 
organov o uporabi umetne inteligence; 
poudarja, da mora Evropska unija 
prispevati k oblikovanju mednarodnega 
pravnega okvira za uporabo umetne 
inteligence, zlasti v okviru ustvarjanja 

2. poudarja, da je treba pri uporabi, 
ustvarjanju in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati temeljne pravice, 
vrednote in svoboščine iz pogodb EU in 
Listine EU o temeljnih pravicah ter idejo, 
na kateri temelji oblikovanje Evropske 
unije; poudarja, da je treba pri razvijanju, 
uvajanju in uporabi umetne inteligence, 
robotike in povezanih tehnologij varovati 
in uveljavljati načela, kot so demokracija, 
pravna država, načelo nediskriminacije, 
raznolikost in neodvisnost medijev, idr.; 
pozdravlja objavo bele knjige Komisije o 
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strateške prednosti, ki jo lahko nudi umetna 
inteligenca;

umetni inteligenci, vendar ugotavlja, da 
Komisija vanjo ni vključila uporabe 
umetne inteligence za vojaške namene; 
poudarja, da mora Evropska unija 
prispevati k oblikovanju mednarodnega 
pravnega okvira za uporabo umetne 
inteligence, zlasti v okviru ustvarjanja 
strateške prednosti, ki jo lahko nudi umetna 
inteligenca; za to pa EU potrebuje skupni 
okvir, ki bo zajel vse vidike uporabe 
umetne inteligence, med drugim tudi 
vojaške;

Or. en

Predlog spremembe 31
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba pri uporabi, 
ustvarjanju in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati temeljne pravice, 
vrednote in svoboščine iz pogodb EU in 
idejo, na kateri temelji oblikovanje 
Evropske unije; pozdravlja objavo bele 
knjige Komisije o umetni inteligenci in 
spodbuja podrobnejše raziskave državnih 
organov o uporabi umetne inteligence; 
poudarja, da mora Evropska unija 
prispevati k oblikovanju mednarodnega 
pravnega okvira za uporabo umetne 
inteligence, zlasti v okviru ustvarjanja 
strateške prednosti, ki jo lahko nudi 
umetna inteligenca;

2. poudarja, da je treba pri uporabi, 
ustvarjanju in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati temeljne pravice, 
vrednote in svoboščine iz pogodb EU in 
idejo, na kateri temelji oblikovanje 
Evropske unije; poudarja, da mora 
Evropska unija prispevati k oblikovanju 
mednarodnega pravnega okvira za uporabo 
umetne inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 32
Klára Dobrev
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba pri uporabi, 
ustvarjanju in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati temeljne pravice, 
vrednote in svoboščine iz pogodb EU in 
idejo, na kateri temelji oblikovanje 
Evropske unije; pozdravlja objavo bele 
knjige Komisije o umetni inteligenci in 
spodbuja podrobnejše raziskave državnih 
organov o uporabi umetne inteligence; 
poudarja, da mora Evropska unija 
prispevati k oblikovanju mednarodnega 
pravnega okvira za uporabo umetne 
inteligence, zlasti v okviru ustvarjanja 
strateške prednosti, ki jo lahko nudi 
umetna inteligenca;

2. poudarja, da je treba pri uporabi, 
ustvarjanju in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati temeljne pravice, 
vrednote in svoboščine iz primarnih 
pogodb EU in Listine EU o temeljnih 
pravicah ter načela, na katerih je bila 
zasnovana Evropska unija; je seznanjen z 
objavo bele knjige Komisije o umetni 
inteligenci in spodbuja podrobnejše 
raziskave državnih organov o uporabi 
umetne inteligence; poudarja, da mora 
Evropska unija prevzeti vodilno vlogo pri 
oblikovanju mednarodnega pravnega in 
etičnega okvira za uporabo umetne 
inteligence, ki mora temeljiti na načelih 
spoštovanja človekovih pravic, zlasti na 
vojaškem področju; poziva k ukrepom, s 
katerimi bi skupaj s svetovnimi akterji 
okrepili zaupanje in zmanjšali tveganja v 
zvezi z razvojem in uporabo umetne 
inteligence v vojaške namene;

Or. en

Predlog spremembe 33
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba pri uporabi, 
ustvarjanju in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati temeljne pravice, 
vrednote in svoboščine iz pogodb EU in 
idejo, na kateri temelji oblikovanje 
Evropske unije; pozdravlja objavo bele 
knjige Komisije o umetni inteligenci in 
spodbuja podrobnejše raziskave državnih 
organov o uporabi umetne inteligence; 

2. poudarja, da je treba pri uporabi, 
ustvarjanju in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati temeljne pravice, 
vrednote in svoboščine iz pogodb EU in 
idejo, na kateri temelji oblikovanje 
Evropske unije; pozdravlja objavo bele 
knjige Komisije o umetni inteligenci in 
spodbuja podrobnejše raziskave o njeni 
uporabi v državnih organih, države 
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poudarja, da mora Evropska unija 
prispevati k oblikovanju mednarodnega 
pravnega okvira za uporabo umetne 
inteligence, zlasti v okviru ustvarjanja 
strateške prednosti, ki jo lahko nudi umetna 
inteligenca;

članice pa poziva, naj v javnem sektorju 
ne uvajajo sistemov umetne inteligence, ki 
bi lahko ogrozili temeljne pravice; 
poudarja, da mora Evropska unija 
prispevati k oblikovanju mednarodnega 
pravnega okvira za uporabo umetne 
inteligence, zlasti v okviru ustvarjanja 
strateške prednosti, ki jo lahko nudi umetna 
inteligenca;

Or. en

Predlog spremembe 34
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba pri uporabi, 
ustvarjanju in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati temeljne pravice, 
vrednote in svoboščine iz pogodb EU in 
idejo, na kateri temelji oblikovanje 
Evropske unije; pozdravlja objavo bele 
knjige Komisije o umetni inteligenci in 
spodbuja podrobnejše raziskave državnih 
organov o uporabi umetne inteligence; 
poudarja, da mora Evropska unija 
prispevati k oblikovanju mednarodnega 
pravnega okvira za uporabo umetne 
inteligence, zlasti v okviru ustvarjanja 
strateške prednosti, ki jo lahko nudi umetna 
inteligenca;

2. poudarja, da je treba pri razvoju, 
uvajanju, uporabi in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati temeljne pravice, 
vrednote in svoboščine iz primarnih 
pogodb EU, zlasti načela iz člena 2 PEU, 
in idejo, na kateri je bila zasnovana 
Evropska unija; pozdravlja objavo bele 
knjige Komisije o umetni inteligenci in 
spodbuja podrobnejše raziskave o uporabi 
umetne inteligence v državnih organih ter 
agencijah, organih in institucijah 
Evropske unije; poudarja, da mora 
Evropska unija prispevati k oblikovanju 
mednarodnega pravnega okvira za uporabo 
umetne inteligence, zlasti v okviru 
ustvarjanja in izkoriščanja strateške 
prednosti, ki jo lahko nudi umetna 
inteligenca;

Or. en

Predlog spremembe 35
Paul Tang
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba pri uporabi, 
ustvarjanju in upravljanju umetne 
inteligence spoštovati temeljne pravice, 
vrednote in svoboščine iz pogodb EU in 
idejo, na kateri temelji oblikovanje 
Evropske unije; pozdravlja objavo bele 
knjige Komisije o umetni inteligenci in 
spodbuja podrobnejše raziskave državnih 
organov o uporabi umetne inteligence; 
poudarja, da mora Evropska unija 
prispevati k oblikovanju mednarodnega 
pravnega okvira za uporabo umetne 
inteligence, zlasti v okviru ustvarjanja 
strateške prednosti, ki jo lahko nudi 
umetna inteligenca;

2. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja umetne inteligence potreben 
robusten, za prihodnost primeren 
zakonodajni okvir za varstvo osebnih 
podatkov in zasebnosti; v zvezi s tem 
poudarja, da mora vsaka uporaba umetne 
inteligence dosledno spoštovati 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, in 
sicer Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta (splošna uredba o 
varstvu podatkov)1a in Direktivo 
2002/58/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta (e-zasebnost)1b, ki je v reviziji, ter 
svobodo izražanja in nediskriminacijo;
1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
1b Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 
o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Or. en

Predlog spremembe 36
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva podpredsednika 
Komisije/visokega predstavnika za 
zunanje zadeve in varnostno politiko, naj 
prevzame vodilno vlogo in vse države 
pozove, naj brez odlašanja nadaljujejo 
svetovna pogajanja o nadzornem režimu 
za orožje, ki temelji na umetni inteligenci, 
in posodobijo vse obstoječe instrumente iz 
primarnih pogodb EU, ki so namenjeni 
nadzoru orožja, razoroževanju in 
neširjenju orožja, da bi prepovedale 
razvoj, uporabo in širjenje avtonomnih 
orožnih sistemov, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, ne glede na stopnjo 
avtomatizacije; poleg tega 
podpredsednika/visokega predstavnika, 
države članice in Svet poziva, naj 
nemudoma oblikujejo in sprejmejo 
skupno stališče glede prepovedi razvoja, 
uporabe in širjenja sistemov avtonomnih 
orožnih sistemov, ne glede na stopnjo 
avtomatizacije;

Or. en

Predlog spremembe 37
Emil Radev

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da tudi naše zaveznice 
na nacionalni ravni oz. v okviru Nata ali 
EU umetno inteligenco že vključujejo v 
svoje vojaške sisteme; meni, da je treba 
ohraniti interoperabilnost s temi 
zaveznicami, in sicer s skupnimi 
standardi, ki so bistveni za izvajanje 
operacij v koaliciji; poleg tega bi moralo 
sodelovanje na področju umetne 
inteligence potekati v evropskem okviru, 
saj je edini ustrezen okvir za ustvarjanje 
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pravih in močnih sinergij, kot je 
predlagano v strategiji EU za umetno 
inteligenco;

Or. en

Predlog spremembe 38
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. želi spomniti, da lahko umetna 
inteligenca vodi v pristranskost in tako 
povzroči diskriminacijo, npr. na podlagi 
spola, rase, barve kože, etničnega ali 
socialnega porekla, genetskih značilnosti, 
jezika, vere ali prepričanja, političnega ali 
drugega mnenja, pripadnosti narodnostni 
manjšini, premoženja, rojstva, 
invalidnosti, starosti, spolnega izraza ali 
spolnih značilnosti; v zvezi s tem opozarja, 
da je treba zagotoviti pravice vsakega 
posameznika in da pobude za umetno 
inteligenco ne smejo biti v nobenem 
pogledu diskriminatorne;

Or. en

Predlog spremembe 39
Klára Dobrev

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je v zvezi z umetno 
inteligenco na področju varnosti in 
obrambe potreben celovit regulativni in 
strateški okvir na ravni EU, ki bo temeljil 
na odgovornosti, zaščiti državljanov EU, 
ohranjanju miru, preprečevanju 



AM\1209390SL.docx 23/46 PE654.068v01-00

SL

konfliktov in krepitvi mednarodne 
varnosti, ta okvir pa bi lahko bil tudi 
podlaga za mednarodne norme in 
standarde;

Or. en

Predlog spremembe 40
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. je seznanjen z delom skupine 
vladnih strokovnjakov pod okriljem 
Združenih narodov v zvezi s smrtonosnimi 
avtonomnimi orožnimi sistemi; Združene 
narode poziva, naj bolj spodbujajo dialog 
med vsemi zadevnimi stranmi, da bi čim 
prej prepovedali razvoj, uporabo in 
širjenje vseh avtonomnih orožnih 
sistemov, ne glede na stopnjo 
avtonomnosti, bodisi v okviru Konvencije 
o nekaterih vrstah klasičnega orožja 
bodisi v novi konvenciji, ki bi 
prepovedovala to orožje; poziva, naj se 
sedanja večstranska prizadevanja v zvezi s 
tem okrepijo, da uvajanje normativnih in 
regulativnih okvirov ne bodo zaostalo za 
tehnološkim razvojem in novimi 
metodami vojskovanja;

Or. en

Predlog spremembe 41
Emil Radev

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da je treba v evropskem 
okviru za umetno inteligenco pri 
obravnavanju pravnih in etičnih vprašanj 
upoštevati vse vidike umetne inteligence, 
vključno z vojaškimi;

Or. en

Predlog spremembe 42
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. opozarja, da je zaradi zapletenosti 
sistemov orožja in drugih sistemov, ki 
temeljijo na umetni inteligenci, in ker se 
tehnologije umetne inteligence kar naprej 
razvijajo, težko opredeliti ali spremljati 
„ustrezen človekov nadzor“ nad 
avtonomnim orožjem, zlasti v dejanski 
vojni; poudarja, da bo zaradi dolgih 
pogajanj o opredelitvah in spremljanju 
ustreznega človekovega nadzora nad 
orožjem z različnimi stopnjami avtonomije 
neizogibno prišlo do tega, da bo 
sprejemanje predpisov zaostajalo za 
tehnološkim razvojem in se bo 
smrtonosno avtonomno orožje začelo 
uporabljati, preden bo uveden ustrezen 
regulativni okvir; vztraja, da je treba v 
skladu s previdnostnim načelom 
nemudoma prepovedati razvoj in uporabo 
vsega avtonomnega orožja, ne le 
popolnoma avtonomnega;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Emil Radev

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da je pomembno 
ukrepati na evropski ravni, da bi pomagali 
spodbuditi prepotrebne naložbe ter podprli 
podatkovno infrastrukturo, raziskave in 
oblikovanje skupnih etičnih norm; se 
zavzema za podrobnejše raziskave o 
uporabi umetne inteligence v državnih 
organih;

Or. en

Predlog spremembe 44
Emil Radev
Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. ugotavlja, da algoritmična orodja, 
ki temeljijo na podatkih, hitro obdelujejo 
velike količine podatkov, na njihovi 
podlagi oblikujejo vzorce, ki jih ljudje 
sicer ne morejo odkriti, in izdelujejo 
zanesljive napovedi; obdelava, izmenjava 
in dostop do teh podatkov ter njihova 
uporaba morajo biti v skladu z zahtevami 
po kakovosti, integriteti, preglednosti, 
varnosti, zasebnosti in nadzoru; poudarja, 
da je treba pri razvoju, uvajanju in 
uporabi umetne inteligence, robotike in z 
njimi povezanih tehnologij spoštovati 
pravni okvir EU o varstvu podatkov in 
zasebnosti, da bi povečali varnost in 
zaupanje državljanov v te tehnologije;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poziva, naj se končajo vse 
raziskave za postopno avtomatizacijo 
orožnih sistemov; močno obžaluje, da je 
prišlo do oboroževalne tekme, zasnovane 
na umetni inteligenci, in poziva, naj se 
konča;

Or. en

Predlog spremembe 46
Emil Radev
Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. meni, da bi bilo treba umetno 
inteligenco, robotiko in z njimi povezane 
tehnologije, vključno s programsko 
opremo, algoritmi in podatki, ki jih te 
tehnologije uporabljajo ali proizvajajo, 
razvijati na varen in tehnično natančen 
način ter v dobri veri, in sicer ne glede na 
področje, na katerem se uporabljajo;

Or. en

Predlog spremembe 47
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da ima umetna 
inteligenca velik potencial v boju proti 
kriminalu, terorističnim vsebinam na 
spletu in kibernetski kriminaliteti; meni, 
da se je treba v vseh teh primerih 
prepričati, da njena uporaba ne vodi v 
neupravičeno brisanje ali blokiranje 
vsebin in s tem do cenzure ali 
diskriminacije stališč, izraženih na spletu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 48
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da ima umetna 
inteligenca velik potencial v boju proti 
kriminalu, terorističnim vsebinam na 
spletu in kibernetski kriminaliteti; meni, 
da se je treba v vseh teh primerih 
prepričati, da njena uporaba ne vodi v 
neupravičeno brisanje ali blokiranje 
vsebin in s tem do cenzure ali 
diskriminacije stališč, izraženih na spletu;

3. ugotavlja , da uporaba umetne 
inteligence v boju proti kriminalu in 
kibernetskemu kriminalu prinaša številne 
možnosti in priložnosti, da bi prevladalo 
načelo „kar je nezakonito zunaj spleta, je 
nezakonito tudi na spletu“, hkrati pa 
ogroža državljanske svoboščine, kot sta 
svoboda izražanja in načelo 
nediskriminacije; zato poudarja, da 
morajo biti algoritmi umetne inteligence 
pregledni in razložljivi ter da jih mora 
nadzirati in preverjati človek, potrebno pa 
je tudi dolžno pravno postopanje, kar 
vključuje tudi zagotavljanje pravice do 
pritožbe, zlasti kar zadeva odločitve, 
sprejete v okviru pristojnosti javnih 
organov;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da ima umetna 
inteligenca velik potencial v boju proti 
kriminalu, terorističnim vsebinam na 
spletu in kibernetski kriminaliteti; meni, 
da se je treba v vseh teh primerih 
prepričati, da njena uporaba ne vodi v 
neupravičeno brisanje ali blokiranje vsebin 
in s tem do cenzure ali diskriminacije 
stališč, izraženih na spletu;

3. se zaveda potenciala umetne 
inteligence v boju proti kriminalu, 
vključno s kibernetsko kriminaliteto; v 
zvezi s tem poudarja, da je svoboden in 
odprt internet pomembno orodje za 
emancipacijo ljudi, zlasti pri razkrivanju 
in preprečevanju spolne diskriminacije in 
nadlegovanja, rasizma, in sicer tako pri 
posameznikih kot na sistemski ravni, pa 
tudi za uveljavljanje spolnih manjšin, 
žensk in drugih; meni, da se je treba v 
vseh teh primerih prepričati, da uporaba 
umetne inteligence ne vodi v neupravičeno 
brisanje ali blokiranje vsebin in s tem v 
kršenje temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 50
Emil Radev

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da ima umetna 
inteligenca velik potencial v boju proti 
kriminalu, terorističnim vsebinam na spletu 
in kibernetski kriminaliteti; meni, da se je 
treba v vseh teh primerih prepričati, da 
njena uporaba ne vodi v neupravičeno 
brisanje ali blokiranje vsebin in s tem do 
cenzure ali diskriminacije stališč, 
izraženih na spletu;

3. ugotavlja, da ima umetna 
inteligenca velik potencial v boju proti 
kriminalu, kot sta pranje denarja in 
financiranje terorizma, pa tudi proti 
terorističnim vsebinam na spletu in 
kibernetski kriminaliteti; meni, da se je 
treba v vseh teh primerih prepričati, da 
uporaba umetne inteligence ne vodi v 
neupravičeno brisanje ali blokiranje 
zakonitih vsebin in s tem v cenzuro ali 
diskriminacijo stališč, izraženih na spletu; 
ugotavlja, da lahko sistemi kibernetske 
varnosti, ki temeljijo na umetni 
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inteligenci, zagotovijo učinkovite 
varnostne standarde in lahko z njimi 
oblikujemo boljše strategije za 
preprečevanje incidentov in za obnovitev 
sistema;

Or. en

Predlog spremembe 51
Roberta Metsola
Emil Radev

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da ima umetna 
inteligenca velik potencial v boju proti 
kriminalu, terorističnim vsebinam na spletu 
in kibernetski kriminaliteti; meni, da se je 
treba v vseh teh primerih prepričati, da 
njena uporaba ne vodi v neupravičeno 
brisanje ali blokiranje vsebin in s tem do 
cenzure ali diskriminacije stališč, 
izraženih na spletu;

3. ugotavlja, da ima umetna 
inteligenca velik potencial v boju proti 
kriminalu, terorističnim vsebinam na spletu 
in kibernetski kriminaliteti; poziva 
Parlament in Svet, naj zaključita 
pogajanja v zvezi z uredbo o terorističnih 
spletnih vsebinah; meni, da se je treba v 
vseh teh primerih prepričati, da uporaba 
umetne inteligence ne vodi v neupravičeno 
brisanje ali blokiranje vsebin in s tem v 
cenzuro ali diskriminacijo stališč, 
izraženih na spletu, razen ko gre za 
nezakonite spletne vsebine;

Or. en

Predlog spremembe 52
Klára Dobrev

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da ima umetna 
inteligenca velik potencial v boju proti 
kriminalu, terorističnim vsebinam na 
spletu in kibernetski kriminaliteti; meni, 

3. poudarja, da bi bilo treba pri 
zasnovi in upravljanju umetne inteligence 
spoštovati človekovo dostojanstvo, pravice, 
svoboščine in kulturno raznolikost; 
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da se je treba v vseh teh primerih 
prepričati, da njena uporaba ne vodi v 
neupravičeno brisanje ali blokiranje 
vsebin in s tem do cenzure ali 
diskriminacije stališč, izraženih na spletu;

poudarja, da bi bilo treba sisteme umetne 
inteligence zasnovati in upravljati 
nepristransko in nediskriminatorno;

Or. en

Predlog spremembe 53
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da ima umetna 
inteligenca velik potencial v boju proti 
kriminalu, terorističnim vsebinam na spletu 
in kibernetski kriminaliteti; meni, da se je 
treba v vseh teh primerih prepričati, da 
njena uporaba ne vodi v neupravičeno 
brisanje ali blokiranje vsebin in s tem do 
cenzure ali diskriminacije stališč, 
izraženih na spletu;

3. ugotavlja, da lahko umetna 
inteligenca pomaga v boju proti kriminalu, 
terorističnim vsebinam na spletu in 
kibernetski kriminaliteti; meni, da se je 
treba v vseh teh primerih prepričati, da 
njena uporaba ne vodi v zlorabo, 
diskriminacijo, kršenje temeljnih pravic, v 
neupravičeno brisanje ali blokiranje vsebin 
in s tem v cenzuro ali diskriminacijo 
stališč, izraženih na spletu;

Or. en

Predlog spremembe 54
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da se umetna 
inteligenca uporablja za spreminjanje 
obraznih in avdiovizualnih značilnosti, 
kar pogosto imenujemo globoko 
ponarejanje; ugotavlja, da se lahko ta 
tehnika uporablja za spodbujanje 
terorizma in drugih nezakonitih pogledov 
ter za širjenje dezinformacij; zato poziva 
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Komisijo, naj uvede obveznost, da se pri 
vseh globokih ponaredkih ali drugih 
realistično sintetiziranih videoposnetkih 
navede, da niso pristni, strogo naj omeji 
njihovo uporabo za volitve in poskrbi za 
dosledno izvrševanje;

Or. en

Predlog spremembe 55
Emil Radev
Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi lahko umetna 
inteligenca prispevala h krepitvi območja 
svobode, varnosti in pravice, in sicer tudi 
v zvezi z upravljanjem skupnih meja;

Or. en

Predlog spremembe 56
Emil Radev
Roberta Metsola

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi lahko umetna 
inteligenca prispevala h krepitvi območja 
svobode, varnosti in pravice, in sicer tudi 
v zvezi z upravljanjem skupnih meja;

Or. en

Predlog spremembe 57
Paul Tang
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, kako pomembno je 
varstvo osebnih podatkov in zasebnosti; 
opaža hiter razvoj na umetni inteligenci 
zasnovanih aplikacij za prepoznavanje 
edinstvenih značilnosti, kot so obrazne 
poteze, gibanje in vedenje; opozarja, da 
uporaba aplikacij za avtomatizirano 
prepoznavanje posega v zasebnost, 
nediskriminacijo in varstvo osebnih 
podatkov; poziva Komisijo, naj razmisli o 
popolni prepovedi uporabe sistemov za 
prepoznavanje obrazov v javnem prostoru 
in prostorih, namenjenih izobraževanju in 
(zdravstveni) oskrbi, pa tudi o moratoriju 
za uvedbo teh sistemov za namene 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj v poljavnih prostorih, npr. 
na letališčih, dokler tehnični standardi ne 
bodo popolnoma v skladu s spoštovanjem 
temeljnih pravic in rezultati 
nediskriminatorni ter dokler javnost ne bo 
menila in zaupala, da je te tehnologije 
treba uvesti in da so sorazmerno 
zasnovane;

Or. en

Predlog spremembe 58
Klára Dobrev

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da bi morale imeti osebe 
pravico do dostopa do svojih podatkov ter 
njihovega upravljanja in nadzora v 
sistemih, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, ter da bi morale biti 
seznanjene, katere informacije je 
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dovoljeno beležiti v sistemu, kako dolgo se 
hranijo in kdo lahko do njih dostopa;

Or. en

Predlog spremembe 59
Roberta Metsola
Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo vse dejavnosti, 
ki se izvajajo z umetno inteligenco, vedno 
ostati pod človekovim nadzorom; poudarja, 
da bi bilo treba umetno inteligenco v 
pravosodnem sistemu uporabiti za 
izboljšanje analize in zbiranja podatkov ter 
zaščite žrtev, vendar ne more nadomestiti 
ljudi pri izrekanju kazni ali odločanju;

4. poudarja, da morajo vse dejavnosti, 
pri katerih se umetna inteligenca 
uporablja v okoljih z visokim tveganjem, 
vedno ostati pod človekovim nadzorom; 
poziva Komisijo, naj določi jasen sklop 
meril za določitev različnih ravni tveganja 
v okoljih, za katera so tehnologije umetne 
inteligence zasnovane in se v njih 
uporabljajo, pri tem pa naj upošteva 
obstoječo zakonodajo EU; poudarja, da 
do napak lahko pride tudi pri človekovem 
nadzoru in da bi bilo treba pri splošni 
zasnovi sistemov umetne inteligence 
oblikovati tudi jasne smernice za 
človekovo spremljanje in nadzor; 
poudarja, da bi bilo treba umetno 
inteligenco v pravosodnem sistemu 
uporabiti za izboljšanje analize in zbiranja 
podatkov ter zaščite žrtev, vendar ne more 
nadomestiti ljudi pri izrekanju kazni ali 
odločanju;

Or. en

Predlog spremembe 60
Klára Dobrev

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo vse dejavnosti, 
ki se izvajajo z umetno inteligenco, vedno 
ostati pod človekovim nadzorom; 
poudarja, da bi bilo treba umetno 
inteligenco v pravosodnem sistemu 
uporabiti za izboljšanje analize in zbiranja 
podatkov ter zaščite žrtev, vendar ne more 
nadomestiti ljudi pri izrekanju kazni ali 
odločanju;

4. poudarja, da morajo vse dejavnosti, 
ki se izvajajo z umetno inteligenco, vedno 
in v svojem celotnem življenjskem ciklu 
ostati pod človekovim nadzorom in da je 
treba zagotoviti, da se za vsako odločitev 
lahko zlahka ugotovi, kdo je pravno 
odgovoren zanjo, zlasti kar zadeva 
smrtonosno avtomatsko orožje; v zvezi s 
tem želi spomniti na svoje stališče glede 
prepovedi razvoja, proizvodnje in uporabe 
popolnoma avtonomnih orožnih sistemov, 
da bi preprečili škodljivo oboroževalno 
tekmo, zasnovano na umetni inteligenci; 
obžaluje, da na svetovni ravni ni 
konvencij, ki bi izrecno obravnavale 
uporabo tega orožja;
poudarja, da bi lahko umetno inteligenco 
v civilnem pravosodnem sistemu uporabili 
za izboljšanje analize in zbiranja podatkov 
ter zaščite žrtev, vendar ne more 
nadomestiti ljudi pri izrekanju kazni ali 
odločanju;

Or. en

Predlog spremembe 61
Emil Radev

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo vse dejavnosti, 
ki se izvajajo z umetno inteligenco, vedno 
ostati pod človekovim nadzorom; poudarja, 
da bi bilo treba umetno inteligenco v 
pravosodnem sistemu uporabiti za 
izboljšanje analize in zbiranja podatkov ter 
zaščite žrtev, vendar ne more nadomestiti 
ljudi pri izrekanju kazni ali odločanju;

4. poudarja, da morajo vse dejavnosti, 
ki se izvajajo z umetno inteligenco, vedno 
ostati pod človekovim nadzorom in da je 
treba zagotoviti, da bodo lahko ljudje po 
potrebi kadar koli prevzeli nadzor, zlasti 
pri uporabi umetne inteligence za vojaške 
namene; opozarja, da morajo končno 
odgovornost za odločanje, ki bi lahko 
škodovalo uresničevanju ciljev javnega 
interesa, nositi ljudje; poudarja, da bi bilo 
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treba umetno inteligenco v pravosodnem 
sistemu uporabiti za izboljšanje analize in 
zbiranja podatkov ter zaščite žrtev, vendar 
ne more nadomestiti ljudi pri izrekanju 
kazni ali odločanju;

Or. en

Predlog spremembe 62
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo vse dejavnosti, 
ki se izvajajo z umetno inteligenco, vedno 
ostati pod človekovim nadzorom; poudarja, 
da bi bilo treba umetno inteligenco v 
pravosodnem sistemu uporabiti za 
izboljšanje analize in zbiranja podatkov ter 
zaščite žrtev, vendar ne more nadomestiti 
ljudi pri izrekanju kazni ali odločanju;

4. poudarja, da morajo vse dejavnosti, 
ki se izvajajo z umetno inteligenco, vedno 
ostati pod človekovim nadzorom in da je 
treba zagotoviti, da bodo lahko ljudje po 
potrebi kadar koli prevzeli nadzor, zlasti 
pri uporabi umetne inteligence za vojaške 
namene; opozarja, da morajo končno 
odgovornost za odločanje, ki bi lahko 
škodovalo uresničevanju ciljev javnega 
interesa, nositi ljudje; poudarja, da bi bilo 
treba umetno inteligenco v pravosodnem 
sistemu uporabiti za izboljšanje analize in 
zbiranja podatkov ter zaščite žrtev, vendar 
ne more nadomestiti ljudi pri izrekanju 
kazni ali odločanju;

Or. en

Predlog spremembe 63
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo vse dejavnosti, 4. poudarja, da morajo vse dejavnosti, 
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ki se izvajajo z umetno inteligenco, vedno 
ostati pod človekovim nadzorom; poudarja, 
da bi bilo treba umetno inteligenco v 
pravosodnem sistemu uporabiti za 
izboljšanje analize in zbiranja podatkov ter 
zaščite žrtev, vendar ne more nadomestiti 
ljudi pri izrekanju kazni ali odločanju;

ki se izvajajo z umetno inteligenco, vedno 
ostati pod človekovim nadzorom; poudarja, 
da umetna inteligenca v pravosodnem 
sistemu ne more nadomestiti ljudi pri 
izrekanju kazni ali odločanju; priporoča 
izredno previdnost in strog civilni nadzor 
pri uporabi umetne inteligence za 
sprejemanje odločitev – ali pridobivanje 
informacij v ta namen – v zvezi s 
temeljnimi pravicami in svoboščinami;

Or. en

Predlog spremembe 64
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo vse dejavnosti, 
ki se izvajajo z umetno inteligenco, vedno 
ostati pod človekovim nadzorom; poudarja, 
da bi bilo treba umetno inteligenco v 
pravosodnem sistemu uporabiti za 
izboljšanje analize in zbiranja podatkov 
ter zaščite žrtev, vendar ne more 
nadomestiti ljudi pri izrekanju kazni ali 
odločanju;

4. poudarja, da mora vse delovanje 
umetne inteligence vedno ostati pod 
človekovim nadzorom; poudarja, da bi bilo 
treba uporabo umetne inteligence v 
pravosodnem sistemu raziskati v okviru 
raziskav in razvoja ter opraviti tudi ocene 
učinka, zlasti glede zaščitnih ukrepov za 
zagotovitev dolžnega pravnega ravnanja 
ter za preprečevanje pristranskosti in 
diskriminacije, pri tem pa bi bilo treba 
uporabiti previdnostno načelo;

Or. en

Predlog spremembe 65
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo vse dejavnosti, 
ki se izvajajo z umetno inteligenco, vedno 

4. poudarja, da mora vse dejavnosti, 
ki se izvajajo z umetno inteligenco, vedno 
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ostati pod človekovim nadzorom; poudarja, 
da bi bilo treba umetno inteligenco v 
pravosodnem sistemu uporabiti za 
izboljšanje analize in zbiranja podatkov ter 
zaščite žrtev, vendar ne more nadomestiti 
ljudi pri izrekanju kazni ali odločanju;

nadzorovati in po potrebi v njih 
posredovati človek; poudarja, da bi bilo 
treba umetno inteligenco v pravosodnem 
sistemu uporabiti za izboljšanje analize in 
zbiranja podatkov ter zaščite žrtev, vendar 
ne more nadomestiti ljudi pri izrekanju 
kazni ali odločanju;

Or. en

Predlog spremembe 66
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. se zavzema, da bi bili algoritmi 
umetne inteligence, ki jih uporabljajo 
javni organi, razložljivi, pregledni in pod 
regulativnim nadzorom, poziva, naj se 
ocene učinka opravijo, preden državni 
organi uvedejo orodja, opremljena s 
tehnologijami umetne inteligence, ter 
poudarja, da je treba preveriti, kako so s 
tehnologijami umetne inteligence sprejete 
odločitve ali ukazi, ko se te tehnologije 
uporabljajo v zelo tveganih okoljih; 
opozarja, da morajo končno odgovornost 
za sprejemanje odločitev vedno nositi 
ljudje;

Or. en

Predlog spremembe 67
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je treba oblikovati jasen 
in pravičen mednarodni sistem za 
določanje pravne odgovornosti v primeru 
škodljivih posledic teh naprednih 
digitalnih tehnologij; poudarja, da mora 
biti prvi in najpomembnejši cilj 
preprečevanje takšnih posledic; zato 
poziva, naj se za vse načine uporabe 
umetne inteligence na tem področju 
uporabi previdnostno načelo;

Or. en

Predlog spremembe 68
Emil Radev

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da so pri uporabi umetne 
inteligence v kazenskem pravosodju 
izjemno pomembna načela upravljanja, 
preglednosti, nepristranskosti, 
odgovornosti, pravičnosti in intelektualne 
integritete;

Or. en

Predlog spremembe 69
Emil Klára Dobrev

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj o 
sistemih umetne inteligence, ki jih 
uporablja javni sektor, objavljajo 
informacije, ki bodo lahko berljive in 
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dostopne;

Or. en

Predlog spremembe 70
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da je v skladu s pravom 
Unije prepovedana vsaka neugodna 
odločitev o fizični osebi, ki temelji zgolj na 
avtomatizirani obdelavi, vključno s 
profiliranjem, in ima škodljive pravne 
posledice za osebo, na katero se nanašajo 
podatki, ali je zaradi te odločitve znatno 
prizadeta, razen če je dovoljena v skladu s 
pravom Unije ali države članice, v 
katerem je določena vsaj pravica do 
človeškega posredovanja; opozarja, da 
imajo odločitve v okviru izvajanja 
državnih pristojnosti zaradi svoje izvršilne 
narave skoraj vedno pravne posledice za 
zadevno osebo; poziva Komisijo, Evropski 
odbor za varstvo podatkov in druge 
neodvisne nadzorne organe, naj objavijo 
smernice, priporočila in primere dobre 
prakse, v katerih naj podrobneje določijo 
merila in pogoje za odločitve na podlagi 
profiliranja in uporabe umetne 
inteligence pri izvajanju državnih 
pristojnosti, poleg tega pa naj na 
mednarodni ravni sodelujejo pri razvoju 
mednarodnega pravnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 71
Klára Dobrev

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. je globoko zaskrbljen glede 
tehnologij za globoko ponarejanje, saj 
omogočajo izdelavo fotografskih, zvočnih 
in video ponaredkov, ki so vse bolj 
realistični in bi se lahko uporabili za 
izsiljevanje, ustvarjanje lažnih novic, 
spodkopavanje zaupanja javnosti in 
vplivanje na javno razpravo; poudarja, da 
umetna inteligenca omogoča tudi celovito 
vedenjsko profiliranje na podlagi 
posameznikovega digitalnega odtisa, ki se 
lahko uporablja tudi za ciljno usmerjeno 
vplivanje ali izsiljevanje; z obema 
praksama je mogoče destabilizirati države, 
širiti dezinformacije in vplivati na volitve; 
v zvezi s tem poziva k ustreznim 
raziskavam, da bi se lahko na zlonamerno 
uporabo umetne inteligence še naprej 
pravočasno odzvali s tehnologijami za boj 
proti njim;

Or. en

Predlog spremembe 72
Emil Radev

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. opozarja, da je treba spoštovati 
načelo sorazmernosti ter pojasniti 
vprašanja vzročnosti in odgovornosti, da 
bo mogoče določiti, v kolikšni meri lahko 
država kot akterka v mednarodnem 
javnem pravu, pa tudi pri izvajanju svojih 
pristojnosti, te pristojnosti dejansko 
prenese na sisteme, ki temeljijo na umetni 
inteligenci in imajo določeno stopnjo 
avtonomije;

Or. en
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Predlog spremembe 73
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva k prepovedi 
avtomatiziranega sprejemanja pravnih 
in/ali upravnih odločitev, ki jih ni mogoče 
izpodbijati; poudarja, da mora v okviru 
izvajanja državnih pristojnosti končno 
odločitev vedno sprejeti človek, ki je lahko 
odgovoren za sprejete odločitve, poleg 
tega pa mora biti zagotovljena možnost 
pravnega sredstva; opozarja pa tudi na 
tveganja pri odločitvah, ki jih sprejemajo 
ljudje, če izhajajo samo iz podatkov, 
profilov in priporočil, ki jih ustvarijo 
stroji;

Or. en

Predlog spremembe 74
Emil Radev

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva države članice, naj najprej 
ocenijo tveganja pri tehnologijah na 
podlagi umetne inteligence in še nato 
avtomatizirajo dejavnosti, povezane z 
izvajanjem državnih pristojnosti, zlasti na 
področju pravosodja; poziva države 
članice k premisleku, ali je treba uvesti 
zaščitne ukrepe, kot sta nadzor 
kvalificiranega strokovnjaka in pravila o 
poklicni etiki;

Or. en
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Predlog spremembe 75
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. želi spomniti na svojo resolucijo z 
dne 12. septembra 2018 o avtonomnem 
orožju in jo v celoti podpira; poudarja, da 
je nujno treba prepovedati avtonomne 
orožne sisteme brez ustreznega 
človekovega nadzora in spremljanja, in 
sicer na ravni EU in na mednarodni 
ravni; poziva EU, naj nemudoma ukrepa 
in sprejme skupno stališče v zvezi s tem ter 
na mednarodni ravni začne pogajanja za 
prepoved smrtonosnih avtonomnih 
orožnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 76
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 4 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. poudarja, da je informacijska 
varnosti pomembno orodje civilne in 
vojaške infrastrukture, hkrati pa je tudi 
tarča napadov, ki jih izvajajo zasebni in 
državni akterji; poudarja, da so meje med 
zasebnimi in državnimi napadalci še 
naprej zabrisane in da je napadalce še 
vedno zelo težko odkriti, pa tudi ugotoviti 
razloge za napade, zato opozarja, da sta 
potrebna previdnost in omejevanje, saj je 
zaradi narave informacijskih sistemov 
zelo veliko možnosti za prikrivanje in 
ponarejanje dokazov; poziva, naj se 
pregledajo mednarodni koncepti 
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odgovornosti države z vidika novih 
tehnologij; v zvezi s tem opozarja, kako 
pomembni so mednarodno sodelovanje ter 
objava in izmenjava informacij o 
ranljivostih in rešitvah (popravkov in 
posodobitev); poleg tega opozarja, da 
sistemi IT v tem smislu omogočajo dvojno 
rabo, in poziva k učinkoviti ureditvi, tudi 
za različne načine uporabe umetne 
inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 77
Clare Daly
Mick Wallace
Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da razmere, ki so 
nastale zaradi pandemije COVID-19, 
kažejo, da se vlade soočajo z velikim 
pritiskom državljanov, naj učinkovito 
zaščitijo njihovo zdravje; meni, da lahko 
uporaba umetne inteligence zelo 
pripomore k boju proti svetovni 
pandemiji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 78
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da razmere, ki so 
nastale zaradi pandemije COVID-19, 
kažejo, da se vlade soočajo z velikim 

črtano
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pritiskom državljanov, naj učinkovito 
zaščitijo njihovo zdravje; meni, da lahko 
uporaba umetne inteligence zelo 
pripomore k boju proti svetovni 
pandemiji.

Or. en

Predlog spremembe 79
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da razmere, ki so nastale 
zaradi pandemije COVID-19, kažejo, da se 
vlade soočajo z velikim pritiskom 
državljanov, naj učinkovito zaščitijo 
njihovo zdravje; meni, da lahko uporaba 
umetne inteligence zelo pripomore k boju 
proti svetovni pandemiji.

5. ugotavlja, da razmere, ki so nastale 
zaradi pandemije COVID-19, kažejo, da se 
vlade soočajo z velikim pritiskom 
državljanov, naj učinkovito zaščitijo 
njihovo zdravje; meni, da lahko uporaba 
umetne inteligence pripomore k boju proti 
svetovni pandemiji. kljub temu svari pred 
nevarnostmi uporabe neustreznih 
sistemov umetne inteligence za odločitve v 
javnem zdravstvu in meni, da mora 
uporaba umetne inteligence za te namene 
temeljiti na znanstvenih dokazih; 
priporoča, naj odločitve v javnem 
zdravstvu v zvezi s pandemijami temeljijo 
na holističnem epidemiološkem pristopu, 
ne na avtomatizirani analizi;

Or. en

Predlog spremembe 80
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da razmere, ki so nastale 
zaradi pandemije COVID-19, kažejo, da se 
vlade soočajo z velikim pritiskom 
državljanov, naj učinkovito zaščitijo 
njihovo zdravje; meni, da lahko uporaba 
umetne inteligence zelo pripomore k boju 
proti svetovni pandemiji.

5. ugotavlja, da razmere, ki so nastale 
zaradi pandemije COVID-19, kažejo, da se 
vlade in državni organi soočajo z velikim 
pritiskom državljanov, naj učinkovito 
zaščitijo njihovo zdravje; meni, da lahko 
uporaba umetne inteligence zelo pripomore 
k boju proti svetovni pandemiji;

Or. en

Predlog spremembe 81
Klára Dobrev

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da razmere, ki so nastale 
zaradi pandemije COVID-19, kažejo, da se 
vlade soočajo z velikim pritiskom 
državljanov, naj učinkovito zaščitijo 
njihovo zdravje; meni, da lahko uporaba 
umetne inteligence zelo pripomore k boju 
proti svetovni pandemiji.

5. ugotavlja, da razmere, ki so nastale 
zaradi pandemije COVID-19, kažejo, da se 
vlade soočajo z velikim pritiskom 
državljanov, naj učinkovito zaščitijo 
njihovo zdravje; vendar meni, da bi 
morala uporaba katere koli aplikacije za 
izsleditev ostati prostovoljna, zbrani 
podatki pa bi morali biti anonimni;

Or. en

Predlog spremembe 82
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da razmere, ki so nastale 
zaradi pandemije COVID-19, kažejo, da se 
vlade soočajo z velikim pritiskom 
državljanov, naj učinkovito zaščitijo 
njihovo zdravje; meni, da lahko uporaba 

5. opozarja, da so v času pandemije 
COVID-19 vlade odgovorne, da varujejo 
zdravje državljanov in prebivalcev ter jim 
omogočijo, da pridejo do oskrbe; meni, da 
lahko umetna inteligenca prispeva v boju 
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umetne inteligence zelo pripomore k boju 
proti svetovni pandemiji.

proti zdravstvenim tveganjem in svetovni 
pandemiji;

Or. en


